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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Wilayah Penelitian dan Hasil Penelitian 

1. Gambaran Wilayah Penelitian  

Secara geografis, Kota Kediri terletak di antara 111,05
0
-112,03

0
  bujur 

timur dan 7,45
0
-7,55

0
 lintang selatan dengan luas 63,404 Km2. Dari aspek 

topografi, Kota Kediri terletak pada ketinggian rata-rata 67 m diatas 

permukaan laut, dengan tingkat kemiringan 0-40%. Struktur wilayah Kota 

Kediri terbelah menjadi 2 bagian oleh sungai brantas, yaitu sebelah timur dan 

barat sungai.Wilayah dataran rendah terletak di bagian timur sungai, meliputi 

Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren. Dataran tinggi terletak pada 

bagian barat sungai yaitu Kecamatan  Mojoroto yang mana di bagian barat 

sungai ini merupakan lahan kurang subur yang sebagian masuk kawasan 

lereng Gunung Klotok (472 m) dan Gunung Maskumambang (300 m).   

Penelitian ini dilaksanakan di Pos Pembinaan Terpadu Kelurahan 

Mojoroto  Kota Kediri Jawa Timur dibawah binaan Puskemas Sukorame yang 

bertipe Puskesmas perkotaan.  Puskesmas Sukorame sebagai Puskesmas induk 

dengan wilayah kerja yang jumlah total wilayah kerja Puskesmas Sukorame 

adalah 12.528 km² yang terbagi atas 5 wilayah Kelurahan yaitu Kelurahan 

Sukorame (3.675 km²), Kelurahan Mojoroto (2.429 km²), Kelurahan Bujel 

(1.826 km²), Kelurahan Bandar Lor (1.386 km²), Kelurahan Pojok (3.212 km²) 

yang terletak di Kota Kediri bagian barat yang berbatasan dengan  sebelah 

utara dengan  Kelurahan Mrican, sebelah selatan dengan Kelurahan Bandar 
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Kidul dan Campurejo,  sebelah barat   dengan Kabupaten Kediri dan Sebelah 

Timur dengan sungai brantas. 

 

Gambar 4.1 Peta Wilayah Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Jawa Timur. 

      Di Kelurahan Mojoroto Menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Kediri tahun 2013, jumlah  penduduk 102.505 jiwa laki-laki 52.288 

jiwa perempuan 50.217 jiwa dengan mata pencaharian  pekerja swasta 

31,22%,  PNS 20,35 %, pedagang 16,10%, jasa 6,29%, pertukangan 2,99%, 

petani 6,08%, buruh tani 5,02% 

      Puskesmas Sukorame mempunyai program lansia penyakit konis 

(Prolanis) yang diadakan di Puskesmas dan Pos Pembinaan Terpadu 

(Posbindu) yang diselenggarakan di Kelurahan Mojoroto Kota Kediri Jawa 

Timur. Program lansia penyakit kronis di selenggarakan setiap hari jumat 

minggu kedua dengan kegiatan senam, pemeriksaan darah (Gula Darah, asam 

urat, dan kolesterol) dan penyuluhan tentang penyakit kronis. Pos pembinaan 
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terpadu diselenggarakan setiap minggu kedua dengan kegiatan pemeriksaan 

dan pengukuran tekanan darah. 

2. Hasil Penelitian 

a.  Gambaran Karakteristik Responden  

Karakeristik responden pada penelitian ini adalah IMT, usia, jenis 

kelamin, pendidikan dan pekerjaan. 

Tabel 4.1 menunjukkan IMT responden penderita hipertensi kelompok 

kontrol sebagian besar normal yaitu 18 responden (85,7%) dan pada 

kelompok intervensi sebagian besar juga  normal sebanyak 15 responden 

(71,4%).  

Tabel 4.1.Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan IMT, Usia, Jenis 

Kelamin, Pendidikan, Pekerjaan, Pendapatan di Pos Pembinaan 

Terpadu Kelurahan Mojoroto Kota Kediri Jawa Timur (Pada 

bulan Juni 2016, n = 21) 

 
Karakteristik Kontrol Intervensi 

 n % n % 

IMT 

- Kurus 

- Normal 

- Gemuk 

 

0 

18 

3 

 

0 

85,7 

14,3 

 

1 

15 

5 

 

4,8 

71,4 

23,8 

Usia 

- 36 – 44 tahun  

- 45 – 59 tahun 

- 60 – 74 tahun 

 

2 

7 

12 

 

9,5 

3,3 

57.2 

 

0 

10 

11 

 

0 

47,6 

52,4 

Jenis kelamin 

- Laki-laki 

- Perempuan 

 

7 

14 

 

33,3 

66,7 

 

4 

17 

 

19 

81 

Pendidikan 

- SD 

- SMP – SMA 

- PT 

 

12 

7 

2 

 

37,1 

33,3 

9,5 

 

2 

18 

1 

 

9,5 

85,7 

4,8 

Pekerjaan 
- PNS 

- Wiraswasta 

- Pensiunan 

- Tidak bekerja 

 

1 

2 

4 

14 

 

4,8 

9,5 

19,0 

66,7 

 

0 

2 

1 

18 

 

0 

9,5 

4,8 

85,7 
Sumber : Data primer 2016   n = jumlah  responden 
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      Usia  responden penderita hipertensi pada kelompok kontrol sebagian besar 

adalah  60 -74 tahun sebanyak 12 responden (57,1%), demikian juga pada 

kelompok intervensi usia responden penderita hipertensi sebagian besar adalah 

60 -74 tahun sebanyak 11 responden (52,4%).  

      Jenis kelamin responden penderita hipertensi pada kelompok kontrol 

sebagian besar adalah perempuan sebanyak 14 responden (66,7%), demikian 

juga jenis kelamin responden penderita hipertensi pada kelompok intervensi 

sebagian besar adalah perempuan sebanyak 17 orang (81%). 

      Pendidikan responden penderita hipertensi pada kelompok kontrol sebagian 

besar adalah SD sebanyak 12 responden (37,1%), dan pendidikan  responden 

penderita hipertensi pada kelompok intervensi sebagian besar adalah SMP-

SMA  sebanyak 18 responden (85,7%). 

      Pekerjaan responden penderita hipertensi pada kelompok kontrol sebagian 

besar adalah tidak bekerja sebanyak 14 responden (66,7%), demikian juga  

pekerjaan responden penderita hipertensi pada kelompok intervensi sebagian 

besar tidak bekerja  sebanyak 18 responden  (85,7%). 

b. Hasil uji normalitas data dengan menggunakan  Shapiro Wilk 

Hasil uji normalitas data menggunakan uji Shapiro Wilk hasilnya disajikan 

pada tabel  4.2. 

Tabel 4.2  hasil uji normalitas data responden penderita hipertensi pada 

kelompok kontrol dan kelompok intervensi didapatkan skor pengetahuan, 

perilaku diet, skor kepatuhan minum obat danskor tekanan darah sistole dan 

diastole berdistribusi normal karena p-value > 0,05. 
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     Tabel 4.2. Hasil Uji Normalitas Data Menggunakan Uji Shapiro Wilk 

 
Variabel p-value 

Intervensi Kontrol 

Pengetahuan sebelum 0,165* 0,121* 

Pengetahuan sesudah 0,818* 0,224* 

Perilaku diet sebelum 0,898* 0,348* 

Perilaku diet sesudah 0,179* 0,544* 

Kepatuhan sebelum 0,063* 0,108* 

Kepatuhan sesudah 0,175* 0,204* 

TD sistole sebelum 0,105* 0,156* 

TD sistole sesudah 0,069* 0,525* 

TD diastole sebelum 0,086* 0,233* 

TD diastole sesudah 0,063* 0,095* 
Sumber: data primer,2016   Ket* :disribusi normal (p-value>0,05) 

 

c. Hasil uji homogenitas berdasarkan karakteristik responden 

Uji homogenitas karakteristik responden berdasarkan  IMT di sajikan pada 

Tabel 4.3 

Tabel 4.3  Hasil Uji  Homogenitas Karakteristik Responden Berdasarkan IMT 

di Pos Pembinaan Terpadu Kelurahan Mojoroto Kota Kediri Jawa 

Timur (Pada bulan Juni-Juli, n = 21) 

 
Karakteristik Kontrol Intervensi p-value 

 n % n % 

IMT 

Kurus 

Normal 

Gemuk 

 

0 

18 

3 

 

0 

85,7 

14,3 

 

1 

15 

5 

 

4,8 

71,4 

23,8 

0,128* 

Jumlah 21 100 21 100  

Sumber : Data primer 2016                                  Ket* :disribusi normal (p-value>0,05) 

Berdasarkan Tabel  4.3 dapat dilihat bahwa rata-rata IMT responden pada 

kelompok kontrol dan intervensi adalah homogen p = 0,128. 

Uji homogenitas karakteristik responden berdasarkan  usia di sajikan pada tabel 

4.4 

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa rata-rata usia responden pada 

kelompok kontrol dan intervensi adalah homogen p = 0,127. 
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Tabel 4.4 Hasil Uji Homogenitas Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

di Pos Pembinaan Terpadu Kelurahan Mojoroto Kota Kediri Jawa 

Timur (Pada bulan Juni-Juli, n = 21) 

 
Karakteristik Kontrol Intervensi p-value 

 n % n % 

Usia 

36 – 44 tahun  

45 – 59 tahun 

60 – 74 tahun 

 

2 

7 

12 

 

9,5 

3,3 

57.2 

 

0 

10 

11 

 

0 

47,6 

52,4 

0,127* 

Jumlah 21 100 21 100  

Sumber : Data primer 2016                                  Ket* :distribusi normal (p-value>0,05) 

 Uji homogenitas karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin di 

sajikan pada Tabel 4.5 

      Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa rata-rata jenis kelamin 

responden pada kelompok kontrol dan intervensi adalah homogen p = 0,519 

Tabel 4.5 Hasil Uji Homogenitas Karakteristik Responden Penderita Hipertensi 

Berdasarkan Jenis Kelamin di Pos Pembinaan Terpadu Kelurahan 

Mojoroto Kota Kediri Jawa Timur (Pada bulan Juni-Juli, n = 21) 

 
Karakteristik Kontrol Intervensi p-value 

 n % n %  

Jenis kelamin 

Laki-laki 

Perempuan 

 

7 

14 

 

33,3 

66,7 

 

4 

17 

 

19 

81 

0,519* 

Jumlah 21 100 21 100  

Sumber : Data primer 2016                     Ket* :disribusi normal (p-value > 0,05) 

d. Gambaran pengetahuan diet dan terapi obat, perilaku diet, kepatuhan minum 

obat dan tekanan darah sebelum edukasi 

      Gambaran pengetahuan diet dan terapi obat, perilaku diet, kepatuhan 

minum obat dan tekanan darah sebelum edukasi disajikan pada tabel 4.6 

       Tabel 4.6 menunjukkan bahwa rata-rata pengetahuan responden  penderita 

hipertensi pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol sama 16. Rata-rata 

perilaku diet pada kelompok kontrol 51,90 dan kelompok intervensi 53,76. 
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Rata-rata kepatuhan minum obat pada kelompok kontrol dan kelompok 

intervensi sama 5. Rata-rata tekanan darah sistole pada kelompok kontrol 

148,62 dan kelompok intervensi 145,81.Rata-rata tekanan darah diastole pada 

kelompok kontrol 91,90 dan kelompok intervensi  94,48. 

Tabel 4.6 Gambaran pengetahuan, perilaku diet, kepatuhan minum obat, dan 

tekanan darah sebelum edukasi di Pos Pembinaan Terpadu 

Kelurahan Mojoroto Kota Kediri Jawa Timur (pada bulan Juni 

2016, n = 21) 

 
Kelompok n Rerata+SD 95%CI 

Pengetahuan    

Intervensi 21 16,05+ 1,431 15,40-16,70 

Kontrol 21 15,62 +1,431 14,92-16,32 

Perilaku diet    

Intervensi 21 53,76+ 4,449 51,74-55,79 

Kontrol 21 51,90+ 3,618 50,26 -53,55 

Kepatuhan     

Intervensi 21 5,10 + 1,338 4,49-5,70 

Kontrol 21 5,05 + 1,499 4,37 -5,73 

TD Sistole    

Intervensi 21 145,81+6,772 142,73-148,89 

Kontrol 21 148,62+ 8,040 144,96-152,28 

TD Diastole    

Intervensi 21 95,43 + 6,013 92,69 -98,17 

Kontrol 21 94,48+5,056 92,17- 96,78 

Sumber: Data Primer tahun 2016    n = jumlah responden 

e. Gambaran pengetahuan, pada responden penderita hipertensi kelompok 

kontrol dan kelompok intervensi sebelum dan sesudah intervensi di Pos 

Pelayanan Terpadu Kelurahan Mojoroto Kota Kediri Jawa Timur. 

      Tabel 4.7 menunjukkan bahwa rata-rata pengetahuan responden 

penderita hipertensi pada kelompok kontrol mengalami peningkatan dari 

15,62 menjadi 17,19. Rata-rata  pengetahuan responden penderita hipertensi 

pada kelompok intervensi sesudah mendapat edukasi pengetahuan diet dan 

terapi obat mengalami peningkatan dari 16,05 menjadi 17,95. 



69 

 

Tabel 4.7 Gambaran Pengetahuan Diet dan Terapi Obat Responden 

Penderita Hipertensi pada Kelompok Kontrol dan Kelompok 

Intervensi Sebelum dan Sesudah Intervensi di Pos Pelayanan 

Terpadu Kelurahan Mojoroto Kota Kediri Jawa Timur (Pada 

bulan Juni-Juli 2016, n =21) 

 
Pengetahuan n Rerata+SD CI 95% 

Intervensi    

Sebelum 21 16,05+ 1,431 15,40-16,70 

Sesudah 21 17,95+ 1,244 17,39-18,52 

Kontrol    

Sebelum 21 15,62 + 1,431 14,92-16,32 

Sesudah 21 17,19 + 1,401 16,55-17,83 

Sumber: Data Primer tahun 2016    n = jumlah responden 

f. Gambaran perilaku diet, pada responden penderita hipertensi kelompok 

kontrol dan kelompok intervensi sebelum dan sesudah intervensi di Pos 

Pelayanan Terpadu Kelurahan Mojoroto Kota Kediri Jawa Timur. 

      Tabel 4.8 menunjukkan bahwa rata-rata perilaku diet responden 

penderita hipertensi pada kelompok kontrol peningkatan dari 51,90  menjadi 

56,29. Rata-rata perilaku diet pada kelompok intervensi sesudah mendapat 

edukasi perilaku diet mengalami peningkatan dari 53,76  menjadi 60,62. 

Tabel 4.8 Gambaran Perilaku Diet Responden Penderita Hipertensi pada  

Kelompok Kontrol dan Kelompok Intervensi Sebelum dan 

Sesudah Edukasi  di Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Mojoroto 

Kota Kediri Jawa Timur (Pada bulan Juni-Juli 2016, n = 21) 

 
Perilaku n Rerata+sd CI 95% 

Intervensi    

Sebelum 21 53,76+ 4,449 51,74-55,79 

Sesudah 21 60,62+5,500 58,12-63,12 

Kontrol    

Sebelum 21 51,90+ 3,618 50,26 -53,55 

Sesudah 21 56,29+ 4,221 54,36 -58,21 

Sumber: Data Primer tahun 2016    n = jumlah responden 
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g.  Gambaran kepatuhan minum obat, pada responden penderita hipertensi  

kelompok kontrol dan kelompok intervensi sebelum dan sesudah edukasi di 

Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Mojoroto Kota Kediri Jawa Timur. 

Tabel 4.9 Gambaran Kepatuhan Minum Obat Responden Penderita 

Hipertensi pada  Kelompok Kontrol dan Kelompok Intervensi 

di Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Mojoroto Kota Kediri 

Jawa Timur (Pada bulan Juni-Juli 2016, n = 21) 

 
Kepatuhan n Rerata+sd CI 95% 

Intervensi    

Sebelum 21 5,10 + 1,338 4,49-5,70 

Sesudah 21 25,76+ 1,700 24,99-26,54 

Kontrol    

Sebelum 21 5,05 + 1,499 4.37-5,73 

Sesudah 21 23,00 + 2,864 21.70 -24,30 
Sumber: Data Primer tahun 2016    n = jumlah responden 

      Tabel 4.9 menunjukkan bahwa rata-rata kepatuhan minum obat  responden 

penderita hipertensi pada kelompok kontrol mengalami peningkatan dari 5,05 

menjadi 23,00. Rata-rata kepatuhan minum obat responden kelompok 

intervensi setelah edukasi  mengalami peningkatan dari 5,10 menjadi  25,76. 

h. Gambaran  tekanan darah sistole, pada responden penderita hipertensi 

kelompok kontrol dan kelompok intervensi di Pos Pelayanan Terpadu 

Kelurahan Mojoroto Kota Kediri Jawa Timur. 

      Tabel 4.10 menunjukkan bahwa rata-rata  tekanan darah sistole responden 

penderita hipertensi pada kelompok kontrol sebelum dan sesudah edukasi  

mengalami penurunan dari 148,62 menjadi 141,81. Rata-rata tekanan darah 

sistole responden penderita hipertensi pada kelompok intervensi setelah 

mendapat edukasi diet dan terapi obat mengalami penurunan dari 145,81 

menjadi 134,48. 
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Tabel 4.10 Gambaran  Tekanan Darah Sistole Responden Penderita Hipertensi 

pada  Kelompok Kontrol dan Kelompok Intervensi Sebelum dan 

Sesudah Intervensi di Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Mojoroto 

Kota Kediri Jawa Timur (Pada bulan Juni-Juli 2016, n = 21) 

 
TD sistole n Rerata+ SD CI 95% 

Intervensi    

Sebelum 21 145,81+6,772 142,73-148,89 

Sesudah 21 134,48 + 8,097 130,79-138,16 

Kontrol    

Sebelum 21 148,62+ 8.040 144,96-152,28 

Sesudah 21 141,81+ 7.195 141,71-148,48 

        Sumber: Data Primer tahun 2016    n = jumlah responden 

i. Gambaran skor tekanan darah sistole pada responden penderita hipertensi 

kelompok kontrol dan kelompok intervensi di Pos Pelayanan Terpadu 

Kelurahan Mojoroto Kota Kediri Jawa Timur. 

Tabel 4.11 Gambaran Tekanan Darah Diastole Responden Penderita 

Hipertensi pada  Kelompok Kontrol dan Kelompok Intervensi 

Sebelum dan Sesudah Edukasi  di Pos Pelayanan Terpadu 

Kelurahan Mojoroto Kota Kediri Jawa Timur (Pada bulan Juni-

Juli 2016, n =21) 

 
TD diastole n Rerata+sd CI 95% 

Intervensi    

Sebelum 21 95,43 + 6,013 92,69 -98,17 

Sesudah 21 85,43+ 4,081 83,57- 87,29 

Kontrol    

Sebelum 21 94,48+5,056 92,17- 96,78 

Sesudah 21 91,90 + 5,069 89,60 -94,21 

Sumber: Data Primer tahun 2016    n = jumlah responden 

      Tabel 4.11 menunjukkan bahwa rata-rata tekanan darah diastole  

responden penderita hipertensi pada kelompok kontrol mengalami 

penurunandari 94,48 menjadi  91,90.  Rata-rata tekanan darah sistolik 

responden penderita hipertensi pada kelompok intervensi  setelah mendapat 

edukasi diet dan terapi obat mengalami penurunan dari 95,43 menjadi 85,43. 
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j. Perbedaan skor pengetahuan diet dan terapi obat sebelum dan sesudah edukasi 

pada kelompok kontrol dan kelompok intervensi 

Hasil uji statistik perbedaan skor pengetahuan diet dan terapi obat sebelum 

dan sesudah pada kelompok kontrol dan intervensi disajikan pada tabel 4.12. 

Tabel 4.12 Hasil Uji Beda Skor Pengetahuan Responden Penderita Hipertensi 

Sebelum dan Sesudah pada Kelompok Kontrol dan Kelompok 

Intervensi di Pos Pembinaan Terpadu Kelurahan Mojoroto Kota 

Kediri Jawa Timur (Pada bulan Juli 2016, n = 21) 

 
Pengetahuan  Rerata+SD Perbedaan  

Rerata +SD 
CI 95% p-value 

Intervensi     0,000* 

Sebelum 
Sesudah 

16,05+ 1,431 
17,95+ 1,244 

1,571+ 0.870 1,175-1,968  

Kontrol    0,000* 

Sebelum 
Sesudah 

15,62+ 1,431 
17,19+ 1,244 

1,905+ 0,944 1,475-2,334 

p-value< 0,05 based on paired t-test   n = jumlah responden 

 

      Tabel 4.12 menunjukkan bahwa rerata skor pengetahuan responden 

penderita hipertensi pada kelompok intervensi  sesudah mendapat edukasi  

pengetahuan diet dan terapi obat mengalami peningkatan dari 16.05 menjadi 

17.95  dengan perbedaan  rerata 1,571.  Rerata skor pengetahuan  responden 

penderita hipertensi pada kelompok kontrol setelah mendapat  pengetahuan 

diet dan terapi obat dari puskesmas   mengalami peningkatan dari 15.62 

menjadi  17.19 pada saat sesudah edukasi  dengan perbedaan rerata 1,905. 

Tingkat kepercayaan  95 % skor perbedaan pengetahuan pada kelompok  

intervensi sebelum dan sesudah edukasi adalah antara 1,175 sampai 1,968 

dan tingkat kepercayaan 95% skor perbedaan  pengetahuan pada kelompok 

kontrol sebelum dan sesudah edukasi adalah antara 1,475 sampai 2,334. 

Hasil uji paired sample t-test pada penderita hipertensi kelompok intervensi 
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diperoleh p-value (0,000), ada perbedaan yang signifikan edukasi diet dan 

terapi obat terhadap pengetahuan pada kelompok intervensi. Hasil uji paired 

sample t-test pengetahuan responden penderita hipertensi pada kelompok 

kontrol diperoleh p-value (0,000), ada perbedaan yang signifikan  edukasi 

diet dan terapi obat terhadap  pengetahuan pada kelompok kontrol.  

k. Perbedaan skor perilaku diet sebelum dan sesudah edukasi pada kelompok 

kontrol dan kelompok intervensi 

Hasil uji perbedaan skor perilaku diet sebelum dan sesudah pada 

kelompok kontrol dan intervensi disajikan pada Tabel 4.13. 

Tabel 4.13 Hasil Uji Beda Perilaku Diet Responden Penderita Hipertensi 

Sebelum dan Sesudah pada Kelompok Kontrol dan Kelompok 

Intervensi di Pos Pembinaan Terpadu Kelurahan Mojoroto Kota 

Kediri Jawa Timur (Pada bulan Juni-Juli 2016, n = 21) 

 
Perilaku diet  Rerata+SD Perbedaan  

Rerata +SD 
CI 95% p-value 

Intervensi     0,000* 

Sebelum 
Sesudah 

53.76+ 4.449 
60.62+5.500 

4,381+ 3.598 2,743- 6,019  

Kontrol    0,000* 

Sebelum 
Sesudah 

51.90+3.168 
56.29+ 4.221 

6,857 +3,890 5,087-8,628 

p-value< 0,05 based on paired t-test   n =  jumlah responden 

 

 

Tabel 4.13 menunjukkan bahwa rerata skor perilaku  responden 

penderita hipertensi pada kelompok intervensi  setelah mendapat edukasi  

pengetahuan diet dan terapi obat mengalami peningkatan dari 53.76 menjadi 

60.62 dengan perbedaan rerata 4,381. Rerata skor perilaku  pada kelompok 

kontrol setelah mendapat  edukasi  diet dan terapi obat dari puskesmas   

mengalami peningkatan dari 51.90 menjadi  56.29  dengan perbedaan rerata 

6,857. Tingkat kepercayaan 95 % skor perbedaan perilaku diet pada 
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kelompok intervensi sebelum dan sesudah edukasi adalah antara 2,743 

sampai 6,019 dan tingkat kepercayaan  95% skor perbedaan perilaku diet  

pada kelompok kontrol sebelum dan sesudah edukasi adalah antara 5,087 

sampai 8,628.  Hasil uji paired sample t-test skor perilaku diet responden 

penderita hipertensi kelompok intervensi diperoleh p value (0,000), ada 

perbedaan yang signifikan edukasi diet dan terapi obat terhadap perilaku diet  

pada kelompok intervensi.  Hasil uji paired sample t-test perilaku diet 

responden penderita hipertensi pada kelompok kontrol diperoleh p-value 

(0,000), ada perbedaan yang signifikan edukasi diet dan terapi obat terhadap 

perilaku diet pada kelompok kontrol.  

l. Perbedaan skor kepatuhan minum obat sebelum dan sesudah pada kelompok 

kontrol dan kelompok intervensi 

      Hasil uji statistik perbedaan skor kepatuhan minum obat responden 

penderita hipertensi sebelum dan sesudah pada responden penderita 

hipertensi  kelompok kontrol dan intervensi disajikan pada Tabel 4.14 

Tabel 4.14 Hasil Uji Beda Skor Kepatuhan Minum Obat Responden 

Penderita Hipertensi Obat Sebelum dan Sesudah pada 

Kelompok Kontrol dan Kelompok Intervensi di Pos Pembinaan 

Terpadu Kelurahan Mojoroto Kota Kediri Jawa Timur (Pada 

bulan Juni-Juli 2016, n = 21) 

 
Kepatuhan 
Minum obat 

Rerata+ s.d Perbedaan  
Rerata +SD 

CI 95% p-value 

Intervensi     0,000* 

Sebelum 
Sesudah 

5.10 + 1.338 
25.76 + 1.700 

20,667 +1,770 19,861-21,472  

Kontrol    0,000* 

Sebelum 
Sesudah 

5.05 + 1.499 
23.00+ 2.864 

17,952 + 3,138 16,524-19,381 

p-value< 0,05 based on paired t-test   n = jumlah responden 
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      Tabel 4.14 menunjukkan bahwa rerata skor kepatuhan minum obat  

responden penderita hipertensi pada kelompok intervensi  setelah mendapat 

edukasi  pengetahuan diet dan terapi obat mengalami peningkatan dari 5.10 

menjadi  25.76 dengan perbedaan rerata 20,667. Rerata skor kepatuhan 

responden penderita hipertensi pada kelompok kontrol setelah mendapat  

pengetahuan diet dan terapi obat dari puskesmas   mengalami peningkatan 

dari 5.05 menjadi 23.00 dengan perbedaan rerata 17,952. Tingkat  

kepercayaan 95 % skor perbedaan kepatuhan minum obat pada kelompok 

intervensi sebelum dan sesudah edukasi adalah antara 19,861 sampai 21,472 

dan tingkat kepercayaan 95%  skor perbedaan  kepatuhan minum obat  pada 

kelompok kontrol antara 16,524 sampai 19,381.  Hasil uji paired sample t-

test  kepatuhan minum obat   responden penderita hipertensi pada kelompok 

intervensi diperoleh  p-value (0,000), ada perbedaan yang signifikan edukasi 

diet dan terapi obat terhadap kepatuhan minum obat pada kelompok 

intervensi. Hasil uji paired sample t-test  kepatuhan minum obat responden 

penderita hipertensi pada kelompok kontrol diperoleh p-value (0,000), ada 

perbedaan yang signifikan edukasi diet dan terapi obat tehadap  kepatuhan 

minum obat pada kelompok kontrol. 

m. Perbedaan skor tekanan darah sistole sebelum dan sesudah pada kelompok 

kontrol dan kelompok intervensi 

      Hasil uji perbedaan skor tekanan darah sistole sebelum dan sesudah pada 

kelompok kontrol dan intervensi disajikan pada Tabel 4.15. 

Tabel 4.15 Hasil Uji Beda Skor Tekanan Darah Sistole Sebelum dan 

Sesudah pada Kelompok Kontrol dan Kelompok Intervensi di 
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Pos Pembinaan Terpadu Kelurahan Mojoroto Kota Kediri Jawa 

Timur (Pada Bulan Juni-Juli 2016, n =21) 

 
TD sistole Rerata+SD Perbedaan  

Rerata +SD 
CI 95% p-value 

Intervensi     0,000* 

Sebelum 
Sesudah 

146.05+6.453 
134.48+ 8.097 

11,571+ 7, 124 14,814-8,328  

Kontrol    0,000* 

Sebelum 
Sesudah 

148.62+ 8.040 
141.81+ 7.195 

6,810 + 4,718 8,957-4,662 

p-value< 0,05 based on paired t-test   n = jumlah responden 

 

      Tabel 4.15 menunjukkan bahwa rerata skor tekanan darah sistole 

responden penderita hipertensi pada kelompok intervensi  setelah mendapat 

edukasi  pengetahuan diet dan terapi obat mengalami penurunan dari 

145.81 menjadi 134.48 dengan perbedaan rerata 11,571. Rerata skor 

tekanan darah sistole responden penderita hipertensi pada kelompok kontrol 

setelah mendapat pengetahuan diet dan terapi obat dari puskesmas   

mengalami penurunan dari 148.62 menjadi 141.81 dengan perbedaan rerata 

6,810.  Tingkat Kepercayaan  95 % skor perbedaan  tekanan darah sistole 

pada kelompok intervensi sebelum dan sesudah edukasi adalah 14,814 

sampai 8,328 dan tingkat kepercayaan 95% skor perbedaan tekanan darah 

sistole  pada kelompok kontrol sebelum dan sesudah edukasi antara 8,957 

sampai 4,662. Hasil uji paired sample t-test tekanan darah  pada kelompok 

intervensi diperoleh p-value (0,000), ada perbedaan yang signifikan edukasi 

diet dan terapi obat terhadap tekanan darah sistole kelompok intervensi. 

Hasil uji paired sample t-test  tekanan darah sistole responden penderita 

hipertensi edukasi pada kelompok kontrol diperoleh p-value (0,000),  ada 
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perbedaan yang signifikan edukasi diet dan terapi obat  terhadap tekanan 

darah sistole pada kelompok kontrol. 

n. Perbedaan skor tekanan darah diastole responden penderita hipertensi 

sebelum dan sesudah pada kelompok kontrol dan kelompok intervensi 

       Hasil uji perbedaan skor tekanan darah diastole responden penderita 

hipertensi sebelum dan sesudahpada kelompok kontrol dan intervensi 

disajikan pada tabel 4.16. 

Tabel 4.16 Hasil Uji Beda Skor Tekanan Darah Diastole Responden 

Penderita Hipertensi Sebelum dan Sesudah pada Kelompok 

Kontrol dan Kelompok Intervensi di Pos Pembinaan Terpadu 

Kelurahan Mojoroto Kota Kediri Jawa Timur (Pada bulan 

Juni-Juli 2016, n = 21) 

 
TD diastole Rerata+ s.d Perbedaan  

Rerata +SD 
CI 95% p-value 

Intervensi     0,000* 

Sebelum 
Sesudah 

95.43 + 6.013 
85.43 + 4.081 

10,000 +4,336 11,974-8,026  

Kontrol    0,000* 

Sebelum 
Sesudah 

94.48 + 5.056 
91.90+ 5.069 

2,571+ 2, 599 3,755-1,388 

 p-value< 0,05 based on paired t-test   n = jumlah responden 

 

      Tabel 4.16  menunjukkan bahwa rerata skor tekanan darah diastole  

responden penderita hipertensi pada kelompok intervensi  setelah 

mendapat edukasi  pengetahuan diet dan terapi obat mengalami 

penurunan dari 95.43 menjadi  85.43  dengan perbedaan rerata 10.000. 

Rerata skor tekanan darah diastole responden penderita hipertensi pada 

kelompok kontrol setelah mendapat  pengetahuan diet dan terapi obat dari 

puskesmas   mengalami penurunan dari 94.48  menjadi  91.90  dengan 

perbedaan rerata 2,571. Tingkat kepercayaan 95 % skor perbedaan 

tekanan darah diastole  pada kelompok intervensi sebelum dan sesudah 
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edukasi adalah antara 11,974 sampai 8,026 dan tingkat kepercayaan 95% 

skor perbedaan tekanan darah diastole  pada kelompok kontrol sebelum 

dan sesudah edukasi antara 3,755 sampai 1,388. Hasil uji paired sample t-

test tekanan darah diastole responden penderita hipertensi pada kelompok 

intervensi diperoleh p-value (0,000), ada perbedaan yang signifikan 

edukasi diet dan terapi obat terhadap tekanan darah diastole pada 

kelompok intervensi. Hasil uji paired sample t-test  tekanan darah 

diastole responden penderita hipertensi pada kelompok kontrol diperoleh 

p-value (0,000), ada perbedaan yang signifikan edukasi diet dan terapi 

obat terhadap tekanan darah diastole pada kelompok kontrol.  

o. Pengaruh Edukasi Diet dan Terapi Obat  terhadap Pengetahuan  

Hasil uji perbedaan skor pengetahuan responden penderita hipertensi 

kelompok intervensi dan kelompok kontrol di sajikan pada tabel 4.17 

Tabel 4.17 Hasil Uji Beda Skor Pengetahuan Responden Penderita 

Hipertensi  Sesudah Edukasi pada Kelompok Kontrol dan 

Kelompok Intervensi di Pos Pembinaan Terpadu Kelurahan 

Mojoroto Kota Kediri Jawa Timur (Pada bulan Juni-Juli 

2016, n = 21) 

 
Kelompok Rerata+ SD Perbedaan  

Rerata (CI 95%) 

P* 

Intervensi 17,95+ 1,244 0, 286 (0,841-0,275) 0.305 

Kontrol 17.19 +1,401   

p-value< 0,05 based on independent sample t-test n = jumlah responden 

      Tabel 4.17 menunjukkan bahwa rerata skor pengetahuan   responden 

penderita hipertensi setelah edukasi  pada kelompok intervensi  17,95 dan 

kelompok kontrol 17,19 dengan perbedaan rerata 0,286. Tingkat 

kepercayaan 95 % skor perbedaan pengetahuan   setelah edukasi pada 
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kelompok intervensi dan kelompok kontrol  antara 0,841 sampai 0,275. 

Hasil uji independent sample t-testp-value = 0.305, tidak ada pengaruh 

edukasi diet terhadap pengetahuan diet dan terapi obat penderita 

hipertensi. 

p. Pengaruh Edukasi Diet dan Terapi Obat  terhadap Perilaku Diet 

Hasil uji perbedaan skor perilaku diet responden penderita 

hipertensikelompok intervensi dan kelompok kontrol di sajikan pada Tabel 

4.18 

Tabel 4.18 Hasil Uji Beda Skor Perilaku Diet Responden Penderita 

Hipertensi  Sesudah Edukasi  pada Kelompok Kontrol dan 

Kelompok Intervensi di Pos Pembinaan Terpadu Kelurahan 

Mojoroto Kota Kediri Jawa Timur (Pada Bulan Juni-Juli 

2016, n = 21) 

 
Kelompok Rerata+ SD Perbedaan  

Rerata (CI 95%) 

P* 

Intervensi 60,62 + 5,500 2,524 (4,844-0,203) 0.034 

Kontrol 56,29 + 4,221   

   p-value< 0,05 based on independent sample t-test n = jumlah  responden  

       Tabel 4.18 menunjukkan bahwa rerata skor perilaku diet   responden 

penderita hipertensi setelah edukasi  pada kelompok intervensi  60,62 dan 

kelompok kontrol 56,29 dengan perbedaan rerata 2,524. Tingkat 

kepercayaan 95 %  skor perbedaan perilaku diet  setelah edukasi pada 

kelompok  intervensi dan kelompok kontrol  antara 4,844 sampai 0,203. 

Hasil uji independent sample t-testp-value = 0.034, ada pengaruh edukasi 

diet terhadap perilaku diet penderita hipertensi. 
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q. Pengaruh Edukasi Diet dan Terapi Obat  terhadap Kepatuhan Minum Obat 

Hasil uji  perbedaan skor kepatuhan minum obat responden penderita 

hipertensi kelompok intervensi dan kelompok kontrol di sajikan pada Tabel 

4.19 

  Tabel 4.19 Hasil Uji Beda Skor  Kepatuhan Minum Obat  Responden 

Penderita Hipertensi  Sesudah  edukasi  pada Kelompok Kontrol 

dan Kelompok Intervensi di Pos Pembinaan Terpadu Kelurahan 

Mojoroto Kota Kediri Jawa Timur (Pada bulan Juni-Juli 2016, n 

= 21) 

 
Kelompok Rerata+ SD Perbedaan  

Rerata (CI 95%) 

P* 

Intervensi 25,76 + 1,700 2,905 (4,536-1,274) 0.001 

Kontrol 23,00 + 2,864   

       p-value< 0,05 based on independent sample t-test n = jumlah responden 

      Tabel 4.19  menunjukkan bahwa rerata skor kepatuhan minum obat   

responden penderita hipertensi setelah edukasi  pada kelompok intervensi  

25,76 dan kelompok kontrol 23,00 dengan perbedaan rerata 2,905. Tingkat 

kepercayaan 95 % skor perbedaan kepatuhan minum obat setelah edukasi 

pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol  antara 4,536 sampai 1,274.  

Hasil uji  independent sample t-testp-value = 0.001, ada pengaruh edukasi 

diet terhadap kepatuhan minum obat  penderita hipertensi. 

r. Pengaruh Edukasi Diet dan Terapi Obat  terhadap Tekanan Darah Sistole 

      Hasil uji perbedaan skor tekanan darah sistole responden penderita 

hipertensi kelompok intervensi dan kelompok kontrol di sajikan pada tabel 

4.20. 

       Tabel 4.20  menunjukkan bahwa rerata skor tekanan darah sistole 

responden penderita hipertensi setelah edukasi  pada kelompok intervensi  
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134,48   dan kelompok kontrol 141,81 dengan perbedaan rerata 4,905. 

Tingkat kepercayaan 95 % skor perbedaan  tekanan darah sistole setelah 

edukasi pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol  antara 8,258 

sampai 1,552. Hasil uji independent sample t-testp-value = 0.005, ada 

pengaruh edukasi diet terhadap tekanan darah sistole  penderita hipertensi. 

Tabel 4.20 Hasil Uji Beda Skor Tekanan Darah Sistole Responden 

Penderita Hipertensi  Sebelum dan Sesudah  pada Kelompok 

Kontrol dan Kelompok Intervensi di Pos Pembinaan Terpadu 

Kelurahan Mojoroto Kota Kediri Jawa Timur (Pada bulan Juni-

Juli 2016, n = 21) 

 
Kelompok Rerata+ SD Perbedaan  

Rerata (CI 95%) 

P* 

Intervensi 134,48 + 8,097 4,905 (8,258-1,552) 0.005 

Kontrol 141,81+ 7,195   

p-value< 0,05 based on independent sample t-test           n = jumlah responden 

s. Pengaruh Edukasi Diet dan Terapi Obat  terhadap Tekanan Darah Diastole 

Hasil uji statistik perbedaan skor tekanan darah diastole responden 

penderita hipertensi  kelompok intervensi dan kelompok kontrol di sajikan 

pada Tabel 4.21 

Tabel 4.21 Hasil Uji Beda Skor Tekanan Darah Diastole   Responden 

Penderita Hipertensi  Sesudah Edukasi  pada Kelompok 

Kontrol dan Kelompok Intervensi di Pos Pembinaan Terpadu 

Kelurahan Mojoroto Kota Kediri Jawa Timur (Pada ulan Juni-

Juli 2016, n = 21) 

 
Kelompok Rerata+ SD Perbedaan  

Rerata (CI 95%) 

P* 

Intervensi 85,43 +4,081 7,476 (9,706-5,246) 0.000 

Kontrol 91,90+5,069   

p-value< 0,05 based on independent sample t-test n = jumlah responden 

       Tabel 4.21  menunjukkan bahwa rerata skor tekanan darah diastole 

responden penderita hipertensi setelah edukasi  pada kelompok intervensi  

85,43  dan kelompok kontrol 91,90 dengan perbedaan rerata 7,476. 



82 

 

Tingkat kepercayaan 95 % skor perbedaan tekanan darah diastole   setelah 

edukasi pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol  antara 9,706 

sampai 5,246. Hasil uji independent sample t-testp-value = 0.000, ada 

pengaruh edukasi diet terhadap tekanan darah diastole  penderita 

hipertensi. 

B. Pembahasan 

1. Karakteristik responden 

a. Karakteristik Responden berdasarkan Indeks Massa Tubuh (IMT). 

       Berdasarkan hasil  penelitian IMT sebagian besar responden penderita 

hipertensi kelompok kontrol  IMT normal yaitu sejumlah 18 responden 

(85,7%) dan pada kelompok intervensi sebagian besar responden IMT 

normal yaitu sejumlah 15 responden (71,4%). 

       IMT merupakan alat yang sederhana untuk memantau status gizi orang 

dewasa khususnya yang berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan berat 

badan. Penggunaan IMT hanya berlaku untuk orang dewasa berumur diatas 

18 tahun (Supariasa, 2012). 

      Perilaku kehidupan modern seperti pola makan tinggi kalori, lemak, 

kolestrol, kebiasaan merokok dan minum alkohol  menyebabkan terjadinya 

peningkatan berat badan. Berat badan yang berlebih akan membuat aktifitas  

berkurang  sehingga jantung bekerja lebih keras  memompa darah yang 

menimbulkan peningkatan tekanan darah, dan pada berat badan berlebih 

lemak yang menumpuk menyebabkan penyempitan  pembuluh darah   

sehingga aliran darah tidak lancar dan terjadi peningkatan  tekanan darah.              
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Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fathina (2007) 

menyatakan ada  hubungan asupan sumber lemak dan indeks massa tubuh 

dengan tekanan darah pada penderita hipertensi  sebanyak 40 responden 

yang diteliti, IMT  mempunyai hubungan yang signifikan dengan tekanan 

sistolik dan diastolik pada penderita hipertensi.  

      Penelitian ini sebagian besar responden penderita hipertensi di Pos 

Pembinaan Terpadu Kelurahan Mojoroto Kota Kediri Jawa Timur IMT 

normal sesuai dengan penelitian Mursiyam (2009) yang menunjukkan 

bahwa tidak ada hubungan antara indeks massa tubuh dengan tekanan darah 

dan penelitian.  Penyebab dari hipertensi selain kegemukan ada yang lain 

seperti stress, merokok, kurang olah raga, obat -obatan. 

b. Karakteristik Responden berdasarkan usia 

      Berdasarkan hasil penelitian usia sebagian besar responden berusia 60-

74 tahun yaitu sejumlah 12 responden (57,1%), pada kelompok intervensi 

sebagian besar responden berusia 60-74 tahun yaitu sejumlah 11 responden 

(52,4%). Usia dewasa dan lansia beresiko untuk terjadinya hipertensi lebih 

besar.  Hal ini sesuai dengan penelitian Mursiyam (2009), yang menyatakan 

angka kejadian hipertensi meningkat seiring dengan pertambahan usia. 

      Penyebab hipertensi pada orang dengan lanjut usia disebabkan oleh 

adanya penebalan pada katub jantung sehingga menjadi kaku.  Kemampuan 

jantung memompa darah menurun 1% setiap tahun sesudah berumur 20 

tahun kemampuan jantung memompa darah menurun menyebabkan 

menurunnya kontraksi dan volumenya. Hal ini terjadi karena kurangnya 
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efektifitas pembuluh darah perifer untuk oksigenasi, meningkatnya 

resistensi pembuluh darah perifer (Smeltzer, 2009). 

    Mursiyam (2009) menyatakan usia diatas 60 tahun, 50–60 %  

berpotensi mengalami peningkatan tekanan darah. Pada penelitian ini 

sebagian besar responden berusia diatas 45 tahun dimana usia dewasa ke 

lansia merupakan  proses  degenerasi yang menyebabkan berkurangnya 

elastisitas pembuluh darah arteri, sehingga volume darah yang mengalir 

menjadi diperburuk dengan lagi jika ada arterisklerosis yang menyebabkan 

jantung harus memompa lebih kuat lagi untuk memenuhi kebutuhan darah 

ke jaringan. Sehingga perlu mengontrol tekanan darah  secara rutin 

melakukan diet hipertensi yang benar dan juga selalu patuh minum obat 

dan rutin periksa tekanan darah ke pelayanan kesehatan terdekat. Karena 

tanda dan gejala hipertensi tidak selalu dirasakan.  Tekanan darah tinggi 

menyebabkan komplikasi bahkan bisa sampai menimbulkan kematian.  

c. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

Berdasarkan  hasilpenelitian pada kelompok kontrol, jenis kelamin 

sebagian besar perempuan menderita hipertensi sejumlah 14 responden 

(66,7%)  dan  pada kelompok intervensi berdasarkan jenis kelamin sebagian 

besar perempuan menderita hipertensi sejumlah 17 responden (81%). 

      Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Imran (2012) bahwa 

sebagian besar responden yang menderita hipertensi adalah perempuan 

sebanyak 16 responden (53,3%), hal ini sesuai dengan penelitian Saraswati 
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et al., (2014) yang menyatakan bahwa sebagian besar responden yang 

menderita hipertensi adalah perempuan sebanyak 20 responden (66,7%). 

Smeltzer (2009), menyatakan bahwa hipertensi bisa lebih banyak 

menyerang perempuan karena faktor hormonal dimana pada perempuan di 

usia lebih dari 40 tahun mulai memasuki masa menapause. 

      Banyaknya jenis kelamin perempuan pada pasien hipertensi di 

bandingkan dengan jenis kelamin laki-laki hal ini disebabkan karena 

terjadinya penurunan kadar estrogen pada tahap menopause. Penurunan 

produksi estrogen pada usia menopause menyebabkan fungsi pemeliharaan 

struktur pembuluh darah juga akan menurun, dan juga salah satu penyebab 

terjadinya hipertensi menurut Sutono (2008) adalah pemakaian obat 

kontrasepsi pil yang sering dipakai.  Sehingga  ketika perempuan menopause 

tidak mengkonsumsi lagi kontrasepsi dan hormone estrogen berkurang maka 

perempuan  lebih rentan terhadap hipertensi.  

d. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan 

      Berdasarkan hasil penelitian pendidikan responden penderita hipertensi 

pada kelompok kontrol sebagian besar responden berpendidikan SD yaitu 

sejumlah 12 responden (57,1%) dan pendidikan sebagian besar responden 

penderita hipertensi kelompok intervensi berpendidikan SMP-SMA yaitu 

sejumlah 18 responden (85,7%).  

      Pendidikan merupakan suatu usaha dalam rangka mengembangkan 

kepribadian dan kemampuan  di luar sekolah baik formal maupun non 

formal dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan merupakan proses 
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merubah sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dan juga proses 

mendewasakan seseorang melalui pengajaran maupun pelatihan. Pendidikan 

mempengaruhi proses belajar, semakin tinggi pendidikan seseorang makin 

mudah orang tersebut untuk menerima informasi. Dengan pendidikan tinggi 

seseorang lebih sudah mendapatkan informasi baik dari orang lain maupun 

media massa (Riyanto &Budiman, 2014). 

      Tingkat pendidikan secara tidak langsung mempengaruhi tekanan darah 

pada lansia karena tingkat pendidikan berpengaruh terhadap gaya hidup 

seseorang (Anggara dan Prayitno, 2013).  

      Resiko terjadinya hipertensi pada seseorang dengan pendidikan yang 

rendah dan lambat menerima informasi baik dari media massa maupun 

sumber lainnya. Oleh karena itu diperlukannya peran pendidik/ penyuluh 

kesehatan untuk berperan aktif dalam menyampaikan informasi kesehatan 

khususnya hipertensi sehingga kejadian hipertensi yang disebabkan oleh 

rendahnya pengetahuan dapat di minimalisir. Menurut Riskesdas (2013) 

penyakit hipertensi cenderung tinggi pada pendidikan rendah dan menurun 

sesuai dengan peningkatan pendidikan. 

e. Karakteristik Responden berdasarkan Pekerjaan 

      Berdasarkan hasil penelitian pada responden penderita hipertensi 

kelompok kontrol berdasarkan pekerjaan sebagian besar penderita hipertensi 

tidak bekerja sejumlah 14 responden (66,7%). Pada responden penderita 

hipertensi kelompok intervensi berdasarkan berdasarkan pekerjaan sebagian 

besar penderita hipertensi tidak bekerja sejumlah 18 responden (85,7%) 
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      Bekerja merupakan aktifitas fisik. Seseorang yang tidak bekerja yang 

kesehariannya dihabiskan di rumah dengan kurangnya aktifitas fisik 

cenderung memberikan dampak resiko untuk terkena penyakit hipertensi. 

Semakin ringan pekerjaan yang dihadapi maka aktifitasnya pun berkurang. 

      Kegiatan fisik yang berupa gerakan atau olah raga berjalan, bersepeda 

bermanfaat untuk meningkatkan dan mempertahankan  kebugaran jika 

dilakukan secara teratur menyebabkan elastisitas pembuluh darah akan 

bertambah karena adanya relaksasi dan vasodilatasi sehingga timbunan 

lemak akan berkurang. Anies (2007)  menyatakan bahwa olah raga yang 

teratur dan terukur dapat menyerap atau menghilangkan endapan kolesterol 

pada pembuluh darah. 

      Hu G., et al., (2004) mengatakan bahwa penurunan tekanan darah  

karena aktivitas  dapat terjadi karena stroke volume dan kontraktilitas 

jantung setelah olah raga , serta penuruna resistensi pembuluh darah 

sistemik yang disebabkan olehn aktivitas simpatetik. Selain itu  penurunan 

tekanan darah  karena aktivitas renin plasma dan katekolamin, serta 

peningkatan ekskresi sodium urinari dan sensitivitas insulin.   

      Penelitian Purwati et al. ,(2014)  juga menyatakan pekerjaan penderita 

hipertensi paling banyak sebagai ibu rumah tangga (tidak bekerja). Ibu 

rumah tangga yang kesehariannya dihabiskan di rumah sehingga kurangnya 

aktifitas fisik. 

2. Pengaruh edukasi  diet dan terapi obat terhadap pengetahuan diet dan 

terapi obat penderita hipertensi 
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      Dari hasil penelitian yang disajikan pada Tabel  4.12 menunjukkan 

bahwa rerata skor pengetahuan responden penderita hipertensi pada 

kelompok kontrol mengalami peningkatan dari 15,62 menjadi 17,19 dengan 

perbedaan rerata 1,905. Rerata skor pengetahuan  responden penderita 

hipertensi pada kelompok intervensi sesudah mendapat edukasi diet dan 

terapi obat mengalami peningkatan dari 16,05 menjadi 17,95 dengan 

perbedaan rerata 1,571.Ada perbedaan yang signifikan sebelum dan 

sesudah edukasi pada kelompok kontrol dan kelompok intervensi dengan p-

value (0,000). 

      Berdasarkan  tabel 4.17 menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan 

pengetahuan pada kelompok kontrol dan kelompok intervensi dengan p-

value = 0.305 dengan perbedaan rerata 0,286. 

      Penelitian edukasi diet dan terapi obat yang dilakukan pada bulan Juni- 

Juli 2016 pada kelompok intervensi dengan menggunakan metode 

ceramah dan pemberian leaflet dilakukan satu kali pada penderita 

hipertensi di Pos Pembinaan Terpadu Kota Kediri Jawa Timur 

meningkatkan pengetahuan diet dan terapi obat penderita hipertensi.Hal ini 

sesuai dengan penelitian Susanti (2012)  tentang  pengaruh pendidikan 

kesehatan tentang hipertensi terhadap perubahan pengetahuan dan sikap di 

Puskesmas Pandanaran Semarang.  Penelitian ini dilakukan  19 Desember 

2011 – 20 Januari 2012 dengan hasil sebelum dilakukan pendidikan 

kesehatan pengetahuan responden cukup baik dan setelah dilakukan 

pendidikan kesehatan pengetahuan responden baik. 
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      Pengetahuan  baik  seseorang terhadap objek baru dalam kehidupannya 

maka akan lahir sikap positif yang nantinya kedua komponen ini 

menghasilkan tindakan yang baru yang lebih baik.  Dengan mendapatkan 

informasi yang benar, diharapkan penderita hipertensi mendapat bekal 

pengetahuan yang cukup untuk dapat melaksanakan pola hidup sehat dan 

dapat menurunkan resiko terjadi komplikasi (Sutrisno, 2013). 

      Notoatmodjo (2007), menyatakan bahwa manfaat pemberian 

pendidikan bagi pasien antara lain meningkatkan pengetahuan, kesadaran 

dan keterampilan pasien dan keluarga dalam upaya mempertahankan dan 

meningkatkan kesehatan, meningkatkan kepuasan pasien terhadap 

pelayanan keperawatan dan mencegah komplikasi penyakit. 

      Pada penelitian ini tidak ada perbedaan pengetahuan diet dan terapi 

obat  pada kelompok kontrol  dan kelompok  intervensi  secara signifikan 

hal ini dikarenakan pada saat setelah edukasi peneliti melakukan 

pengukuran tekanan darah satu minggu satu kali di mana semua responden 

mempunyai kesempatan untuk menanyakan tentang diet dan terapi obat 

hipertensi sehingga pengetahuan setelah edukasi baik kelompok kontrol 

dan kelompok intervensi meningkat. Selain itu responden berada dalam 

satu wilayah kelurahan yang sama dan berada di wilayah Puskesmas 

perkotaan, dimana informasi tentang hipertensi sangat mudah di dapatkan 

dari media massa. 

      Pendidikan kesehatan merupakan media apabila diberikan secara 

berkala dan terus menerus karena informasi diet dan terapi obat bagi 
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penderita hipertensi sangat penting karena penyakit hipertensi merupakan 

penyakit yang tidak bisa disembuhkan tetapi tekanan darah bisa di 

normalkan. Pengetahuan yang baik  akan meningkatkan kemandirian 

dalam hal mengkonsumsi makanan yang sehat dan minum obat rutin 

mencegah terjadinya komplikasi hipertensi. Menurut Riyanto & Budiman 

(2014),  pengetahuan dipengaruhi oleh pendidikan, informasi/media 

massa, sosial budaya, ekonomi, lingkungan, pengalaman dan usia. 

3. Pengaruh edukasi diet dan terapi obat terhadap perilaku diet 

penderita  hipertensi 

      Hasil penelitian yang disajikan pada tabel  4.13 menunjukkan bahwa  

rerata skor perilaku diet responden penderita hipertensi pada kelompok 

kontrol mengalami peningkatan dari 51,90 menjadi 56,29 dengan 

perbedaan rerata 6,857. Rerata skor pengetahuan  responden penderita 

hipertensi pada kelompok intervensi sesudah mendapat edukasi diet dan 

terapi obat mengalami peningkatan dari 53,76 menjadi 60,62 dengan 

perbedaan rerata 4,381.Ada perbedaan yang signifikan sebelum dan 

sesudah edukasi pada kelompok kontrol dan kelompok intervensi dengan 

p-value (0,000). Edukasi berpengaruh terhadap perilaku diet karena 

perilaku dipengaruhi oleh pengetahuan dan sikap, dimana pengetahuan 

penderita hipertensi tentang diet dan terapi obat meningkat sehingga 

merubah sikap penderita hipertensi dan merubah perilaku dengan 

mempraktekkan pengetahuan yang benar untuk mempertahankan 

hipertensi dengan tekanan darah normal dan tidak terjadi komplikasi. 
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      Berdasarkan  Tabel 4.18 menunjukkan bahwa  ada perbedaan perilaku 

diet  pada kelompok kontrol dan kelompok intervensi dengan p-value = 

0.0,034 dengan  perbedaan rerata 2,524. 

      Penelitian edukasi diet dan terapi obat yang dilakukan di Pos 

Pembinaan Terpadu Kota Kediri Jawa Timur meningkatkan perilaku diet 

penderita hipertensi. Hal ini sesuai dengan penelitian Penelitian Umah 

et,al. (2012) pengaruh pendidikan kesehatan terhadap perilaku diet rendah 

garam pada pasien hipertensi Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 

2012, dengan analisis wilcoxon signed rank di dapatkan hasil ada 

pengaruh pendidikan kesehatan terhadap perilaku pada pasien hipertensi. 

Edukasi merupakan satu bentuk tindakan mandiri keperawatan untuk 

membantu klien baik individu, kelompok, maupun masyarakat dalam 

mengatasi masalah kesehatannya melalui kegiatan pembelajaran, yang di 

dalamnya perawat sebagai perawat pendidik. Untuk merubah perilaku 

biasanya ada beberapa faktor yang sangatmempengaruhi, salah satunya 

adalah pengetahuan seseorang tentang objek barutersebut (Sutrisno, 2010). 

      Edukasi diet dan terapi obat mempunyai peranan penting dalam 

merubah perilaku diet penderita hipertensi karena edukasi merupakan 

proses interaktif yang mendorong terjadinya pembelajaran, menambah 

pengetahuan baru, merubah sikap, serta ketrampilan melalui penguatan 

praktik dan pengalaman tertentu.  

      Menurut (Potter & Perry, 2009), memberikan edukasi merupakan salah 

satu fungsi penting perawat dalam membantu dan memenuhi kebutuhan 
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pasien terhadap informasi untuk mencapai tingkat kesehatan yang optimal 

melalui tindakannya sendiri.  

4. Pengaruh edukasi diet dan terapi obat terhadap kepatuhan minum 

obat penderita  hipertensi 

      Dari hasil penelitian yang disajikan pada Tabel  4.14 menunjukkan 

bahwa  rerata skor kepatuhan minum obat responden penderita hipertensi 

pada kelompok kontrol mengalami peningkatan dari 5,05 menjadi 23,00 

dengan perbedaan rerata 17,952. Rerata skor kepatuhan minum 

obatresponden penderita hipertensi pada kelompok intervensi sesudah 

mendapat edukasi diet dan terapi obat mengalami peningkatan dari 5,10 

menjadi 25,76 dengan perbedaan rerata 20,667. Ada perbedaan yang 

signifikan  edukasi terhadap perilaku diet pada kelompok kontrol dan 

kelompok intervensi dengan p-value (0,000).  Berdasarkan  Tabel 4.19 

menunjukkan bahwa  ada perbedaan kepatuhan minum obat  pada 

kelompok kontrol dan kelompok intervensi dengan p-value = 0.0,001 

dengan  perbedaan rerata 2,905. 

      Penelitian edukasi diet dan terapi obat yang dilakukan di Pos 

Pembinaan Terpadu Kota Kediri Jawa Timur meningkatkan kepatuhan 

minum obat penderita hipertensi. Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan catatan minum obat penderita hipertensi. Catatan minum 

obat dilihat 7 hari sebelum edukasi dan 28 hari setelah edukasi. Rerata 

sebelum edukasi kepatuhan kelompok kontrol dan kelompok intervensi 

sama yaitu 5. Dan  ada perbedaan  rerata setelah edukasi untuk kelompok 



93 

 

kontrol 23,00 dan untuk kelompok intervensi 25,76.  Penelitian  sesuai 

dengan penelitian  Norman (2012) pengaruh ceramah kesehatan terhadap 

kepatuhan dan tekanan darah pasien hipertensi di Puskesmas Kecamatan 

Beji Kota Depok. Penelitian ini menggunakan ceramah untuk waktu post 

test setelah  ceramah 2 minggu dengan hasil penelitian ceramah memiliki 

pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan minum obat dan penurunan 

tekanan darah. 

      Hasil penelitian ini mengatakan bahwa edukasi diet dan terapi obat 

mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan minum obat, kepatuhan 

terhadap pengobatan merupakan  tingkatan perilaku dimana penderita 

menggunakan obat, mentaati semua aturan dan nasihat yang dianjurkan 

oleh tenaga  kesehatan. Kepatuhan minum obat dipengaruhi oleh faktor 

internal yaitu usia, sikap, emosi, penyakit yang di derita dan kepribadian, 

dan faktor eksternal adalah dampak pendidikan dan kesehatan, hubungan 

pasien dengan petugas kesehatan dan dukungan lingkungan sosial. 

Edukasi  berpengaruh terhadap  kepatuhan minum obat dari faktor 

eksternal dimana ketika petugas kesehatan memberikan pendidikan dan 

ada hubungan yang baik antara petugas kesehatan dengan penderita maka 

akan meningkatkan kepercayaan penderita untuk patuh minum obat. 

Menurut Kelman (1958) perubahan sikap dan perilaku individu dimulai 

dengan tahap kepatuhan, identifikasi kemudian baru menjadi internalisasi. 

Mula-mula individu mematuhi anjuran atau instruksi petugas.  Kerelaan 

untuk melakukan tindakan, ingin menghindari hukuman/sanksi, mematuhi 
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anjuran tersebut untuk memperoleh imbalan yang dijanjikan tahap ini 

disebut tahap kesediaan. Perubahan yang terjadi dalam tahap ini bersifat 

sementara, artinya bahwa tindakan itu dilakukan selama masih ada 

pengawasan petugas, tetapi begitu pengawasan itu mengendur atau hilang, 

perilaku itupun ditinggalkan. 

       Perawat mempunyai peranan yang penting dalam memberikan 

pelayanan kesehatan.    Melalui kegiatan  edukasi yang dilaksanakan secara 

rutin serta adanya kegiatan pengontrolan konsumi obat pada penderita 

hipertensi secara tidak langsung meningkatkan kesadaran penderita 

hipertensi untuk tetap menjaga pola hidup yang sehat dan mengontrol 

konsumsi obat yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Tappen (2009) 

menyatakan bahwa salah  satu  peran penting seorang perawat adalah 

sebagai educator.Perawat harus mampu memberikan pendidikan kesehatan 

pada penderita hipertensi dalam hal pencegahan penyakit pemulihan 

penyakit dan memberikan informasi yang tepat tentang kesehatan. Edukasi 

kesehatan yang diberikan oleh perawat akan meningkatkan pengetahuan 

penderita hipertensi sehingga akan menngkatkan pemahan dan kesadaran 

penderita hipertensi terhadap kepatuhan terhadap program terapi dan 

pengendalian hipertensi. 

5. Pengaruh edukasi diet dan terapi obat terhadap tekanan darah 

penderita  hipertensi 

      Dari hasil penelitian yang disajikan pada tabel  4.15 menunjukkan 

bahwa  rerata skor tekanan darah sistole responden penderita hipertensi 
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pada kelompok kontrol mengalami penurunan dari 141,81 menjadi 148,62 

dengan perbedaan rerata 6,810.  Rerata skor tekanan darah sistole 

responden penderita hipertensi pada kelompok intervensi sesudah 

mendapat edukasi diet dan terapi obat mengalami penurunan dari 146,05 

menjadi 134,48 dengan perbedaan rerata 11,571. Ada perbedaan yang 

signifikan  edukasi terhadap perilaku diet pada kelompok kontrol dan 

kelompok intervensi dengan p-value (0,000).  

      Berdasarkan  tabel 4.21 menunjukkan bahwa  ada perbedaan tekanan 

darah diastole  pada kelompok kontrol dan kelompok intervensi dengan p-

value = 0,005 dengan  perbedaan rerata 4,905. 

      Dari hasil penelitian yang disajikan pada tabel  4.16 menunjukkan 

bahwa  rerata skor tekanan darah diastole responden penderita hipertensi 

pada kelompok kontrol mengalami penurunan dari 94,48 menjadi 91,90 

dengan perbedaan rerata 2,571. Rerata skor tekanan darah diastole 

responden penderita hipertensi pada kelompok intervensi sesudah 

mendapat edukasi diet dan terapi obat  mengalami penurunan dari 95,43 

menjadi 85,43 dengan perbedaan rerata 10,000. Ada perbedaan yang 

signifikan  edukasi terhadap perilaku diet pada kelompok kontrol dan 

kelompok intervensi dengan p-value (0,000).   Berdasarkan  tabel 4.21 

menunjukkan bahwa  ada perbedaan tekanan darah sistole  pada kelompok 

kontrol dan kelompok intervensi dengan p-value = 0.0,000 dengan  

perbedaan rerata 7,476. 
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      Penelitian edukasi diet dan terapi obat yang dilakukan di Pos 

Pembinaan Terpadu Kota Kediri Jawa Timur menurunkan tekanan darah 

sistole dan diastole penderita hipertensi. Hal ini sesuai dengan penelitian 

Norman (2012)  tentang pengaruh ceramah kesehatan terhadap kepatuhan 

dan tekanan darah pasien hipertensi di Puskesmas Kecamatan Beji Kota 

Depok. Penelitian ini menggunakan ceramah untuk waktu post test setelah  

ceramah 2 minggu dengan hasil penelitian ceramah memiliki pengaruh 

terhadap peningkatan kepatuhan minum obat dan penurunan tekanan 

darah.  

      Pada penelitian ini tekanan darah dilakukan pengukuran 1 kali dalam 1 

minggu sebelum edukasi dan 4 kali dalam 4 minggu setelah edukasi. 

Pengukuran tekanan darah rutin dilakukan untuk mengetahui peningkatan 

tekanan darah yang tidak dirasakan oleh penderita hipertensi. 

      Seseorang yang mendapatkan pendidikan kesehatan dan mau 

melakukan diet dan mengkonsumsi obat secara teratur maka asupan 

natrium di dalam  tubuh berkurang  menyebabkan keseimbangan cairan 

terjaga sehingga tekanan darah normal. Soenardi (2008) menyatakan 

bahwa pelaksanaan diet hipertensi untuk menurunkan tekananan darah.  

Kepatuhan serta pemahaman yang baik dalam menjalankan terapi dapat 

mempengaruhi tekanan darah dan dapat mencegah terjadi komplikasi 

(Depkes, 2006).  Sukmayanti, Evadewi  (2013) menyatakan   keberhasilan 

pengobatan pada penderita hipertensi dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

salah satu di antaranya adalah kepatuhan dalam mengonsumsi obat, 
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sehingga pasien hipertensi dapat mengendalikan tekanan darah dalam 

batas normal.  

      Pemberian edukasi diet dan terapi obat mempengaruhi perilaku diet 

,kepatuhan minum obat, dan penurunan tekanan darah penderita hipertensi. 

Proses edukasi tidak terlepas dari pesan seorang perawat atau tenaga 

kesehatan sebagai pemberi informasi pada tatanan primer dalam upaya 

meningkatkan pengetahuan dan merubah perilaku diet sehat dan 

meningkatkan kepatuhan minum obat hipertensi, sehingga menjadikan 

tekanan darah menjadi normal.  

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan. Keterbatasan dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Tidak melibatkan keluarga dalam pemberian edukasi diet dan terapi 

obat dimana keluarga berperan serta didalam pemberian menu 

makanan dan pemberian obat. 

2. Tidak bisa melihat langsung program diet hipertensi dan 

pelaksanaan program terapi obat hipertensi. 

3. Penderita hipertensi berada dalam satu wilayah kerja Puskesmas 

Sukorame dan  terletak dalam satu Kelurahan Mojoroto sehingga 

penilaian hasil dari proses edukasi kurang maksimal. 

4. Pengambilan data dari pengetahuan diet dan teapi obat, perilaku 

diet, dan pengukuran tekanan darah yang berbeda tidak efektif. 
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